
 

 هـ3441للعام الثالثختبار نهاية الفصل الدراسي ا

 التوقيع  المصحح النهائيالمجموع  2س 3س السؤال
 

   الدرجة
 الدرجة كتابة الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع
 

                                                       فقط                          

 

 (  رقم الجلوس )                    /اسم الطالب

 

 عند االجابة الصحيحة: بوضع عالمة اختر االجابة الصحيحة السؤال األول: 

 

 

 

 

 

 
 

 1-3تقنية رقمية   قرر:الم

 األول ثانويالصف:  وزارة التعليم

 ساعة وربعالزمن:  .......إدارة التعليم 
 .......ثانوية 

 :مع موظفين في شركات أو مؤسسات أو جهات أخرىتستخدم للتواصل -3

  رسائل البريد اإللكتروني  خطابات االعمال  التقارير المالية 

 شبكة الحاسب تتكون من : -2

  جزأين أساسيين  ثالث اجزاء  اربعة اجزاء 

 شبكة تتكون من أجهزة حاسب متصلة ببعضها موجودة في نطاق جغرافي ضيق: -1

 الشبكة المتوسطة  الشبكة الواسعة  الشبكة المحلية 

 مستند منظم بترتيب محدد يستخدم لجمع المعلومات بطريقة منطقية وذات مغزى :-4

 ملفات االعمال  االعمال سجالت  نموذج االعمال 

 ( برنامج نشر مكتبي : Scribusيعد برنامج سكريبوس )  -5

 مجاني مغلق المصدر   مفتوح المصدرمجاني  مجاني مفتوح المصدر 

 ميجابت في الثانية كحد أقصى : 2أحد أجيال شبكات النقال تصل فيه سرعة نقل البيانات إلى -6

  الجيل االولG1   الجيل الثالثG3   الجيل الثانيG2 

 تقوم بتوفير االتصال بين األجهزة النقالة وشبكة الهواتف العامة:-7

  الرقميمركز التحويل  المحطة المركزية  االقمار الصناعية 

 تستخدمها الشركات أو المؤسسات في شعارها أو في تصميم مستنداتها للتعبير عن هويتها :-8

 االلوان  المساحات الفارغة  الجداول والقوائم 

 : cisco.comيستضيف موقع ويب معين كموقع شركة -9

 خادم الويب   االنترنتايقونة سحابة  مودم سلكي 

 :ميجابت في الثانية 111نوع من الكابالت تصل سرعته إلى  -31

 األلياف الضوئية  المزدوج المجدول  المحورية 

 

5 

 أقلب الورقة



 

 

 

 

 

           -:( أمام العبارات التاليةХأو ))√( ضع عالمة السؤال الثاني : 
                  
      

 X يمكن تخزين النماذج المطبوعة بصورة فورية في قاعدة البيانات 3

 X تقنية واي فاي هي تقنية السلكية لتبادل البيانات لمسافات قصيرة 2

 X هي شبكة من األجهزة المتصلة ببعضها دون الحاجة إلى استخدام الوصالت ) األسالك( ةسلكيلاالشبكة  1

 X )البوصلة( أي تغيرات في الحركة يستخدم المايكروبت الكتشاف 4

 √ المخطط الهجين يجمع بين مخططين مختلفين أو أكثر من مخططات الشبكة 5

 √ المتحكمات الدقيقة هي دوائر الكترونية متكاملة تحتوي على معالج دقيق إلى جانب الذاكرة 6

 √ ببعضها البعض من أجل مشاركة المواردشبكة الحاسب عبارة عن جهازي حاسب أو أكثر متصلة  7

 √ أجهزة التعقب النشطة تقوم بالتعقيب الفوري المستمر 8

 √ يعد المايكروبت حاسب صغير الحجم تم إنشاؤه من قبل وزارة الدفاع األمريكية 9

 √ تشير العناصر المرئية إلى أي كائن رسومي أو صوري في المستند 31

 √ خلوية تتكون من محطات مركزية وهواتف نقالة ومراكز تحويل رقميةشبكة النقال هي شبكة  33

 √ الغرض من التقرير هو إعالم القارئ بحالة أو بمشكلة معينة  32

 √ تعد الئحة حماية البيانات الشخصية في السعودية من األمثلة على قوانين حماية الخصوصية 31

 √ المتاح لإلنترنت واستخدام البياناتلكل محطة مركزية حد أقصى للنطاق الترددي  34

 √ نظام تحديد المواقع غاليلو تتوفر أغلب خدماته بشكل مجاني 35

 √ يمكن االنتقال إلى لغة بايثون من خالل مايكروسوفت ميك كود 36

37 
يستهدف االنترنت عبر األقمار الصناعية األشخاص الذين ال يستطيعون الوصول إلى نظام مزود الخدمة 

  على األرض

√ 

38 
نظام تحديد المواقع العالمي هو نظام للمالحة عبر األقمار الصناعية تم تطويره من قبل وزارة الدفاع 

 األمريكية

√ 

 X الصيغة المستخدمة في صياغة المستندات والمخاطبات الخاصة باألعمال هي الصيغة الرسمية فقط 39

 X استخدامها في استطالعات رضا العمالءهناك ثالثة أنواع من األسئلة التي يمكن  21

 
 

 

 

 

 

31 

 انتهت األسئلة،

 وفقكم هللا إلى ما يحبه ويرضاه
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 التوقيع  المصحح النهائيالمجموع  2س 3س السؤال
 

   الدرجة
 الدرجة كتابة الدرجة رقما  

 التوقيع  المراجع
 

                                                       فقط                     

 

 (  رقم الجلوس )                    /اسم الطالب

 

 -ضع المصطلح أمام التعريف المناسب له  :السؤال األول: 

 

 

 عبارة عن جهازي حاسب أو أكثر متصلة ببعضها من أجل مشاركة الموارد شبكة الحاسب

 مستندات يتم إنشاءها وتعديلها أو معالجتها بواسطة برامج معينة المستندات الرقمية

 شبكة تتكون من محطات مركزية وهواتف نقالة ومراكز تحويل رقمية شبكة النقال

 دوائر إلكترونية متكاملة تحتوي على معالج دقيق إلى جانب الذاكرة المتحكمات الدقيقة

 عبارة عن جزء من التعليمات البرمجية التي تستخدم لمساعدتك في مهمة أو حدث متكرر ومحدد الدوال

 

 -:عند االجابة الصحيحة اختر االجابة الصحيحة بوضع عالمة  -السؤال الثاني : أ
       

 :تستخدم للتواصل مع موظفين في شركات أو مؤسسات أو جهات أخرى -3

  رسائل البريد اإللكتروني  خطابات االعمال  التقارير المالية 

 :تستخدمها الشركات أو المؤسسات في شعارها أو في تصميم مستنداتها للتعبير عن هويتها -2

 االلوان  المساحات الفارغة   والقوائمالجداول 

 :( برنامج نشر مكتبي Scribusيعد برنامج سكريبوس )  -1

 مجاني مغلق المصدر  مجاني مفتوح المصدر    غير مجاني 

 :ميجابت في الثانية 133نوع من الكابالت تصل سرعته إلى   -4

 المزدوج المجدول  األلياف الضوئية  المحورية 

 : LANيُستخدم لتزويد األجهزة باإلنترنت داخل الشبكة المحلية -5

 خادم الويب  موجه السلكي  مودم سلكي 

 

 -:( أمام العبارات التاليةХأو ))√( ضع عالمة  -ب

 

 X يعد المايكروبت حاسب صغير الحجم تم إنشاؤه من قبل وزارة الدفاع األمريكية 3

 √ الشخصية في السعودية من األمثلة على قوانين حماية الخصوصيةتعد الئحة حماية البيانات  2

 X هناك ثالثة أنواع من األسئلة التي يمكن استخدامها في استطالعات رضا العمالء 1

 √ أجهزة التعقب النشطة تقوم بالتعقب الفوري المستمر 4

 √ من مخططات الشبكةالمخطط الهجين يجمع بين مخططين مختلفين أو أكثر  5

 
 

 1-3تقنية رقمية  قرر:الم

 األول ثانويالصف:  وزارة التعليم

 ساعة وربعالزمن:  .......إدارة التعليم 
 .......ثانوية 

 شبكة النقال الدوال الحاسب شبكة المستندات الرقمية المتحكمات الدقيقة

 

5 
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 ةانتهت األسئل




